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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

o (' 
... -l_ C P . számú előterjesztés 

a BRFK X. keriileti Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2015. évben 
lakbér-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat kiírásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt években 
jelentős mértékben támogatta a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományát. 
Ezen támogatási formák közé tartozik a lakbér-hozzájárulás folyósítása is, amely feladatra a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l. pont l. során 6 840 eFt összeget, az 5. 
melléklet 2. pont l. során l 84 7 e Ft összeget biztosított. A tervezett összeg 19 fő lakbér
hozzájárulására biztosítja a fedezetet a 2015. évben. 

A korábbi évek tapasztalatai egyértelműen mutatják, hogy ez a támogatási forma hozzájárult a 
hivatásos állomány megtartásához, a létszámhelyzet javításához. Mindezeket mérlegelve 
szükségesnek tartottuk a lakbér-támogatási rendszer fenntartását. 

A hozzájárulás összegének alapulvételével a 2015. évben 19 fő részére biztosítható támogatás 
havi bruttó 30 OOO Ft összegben. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy írjon ki pályázatot a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2015. évben lakbér-hozzájárulás 
nyújtásáróL 

Javasolom, hogy a pályázati kiírás feltételei között feltétlenül szerepeljen: 

a) a kapitányságvezető írásos javaslata, 
b) az érvényes bérleti, albérleti szerződés megléte, 
c) a X. kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozás. 

A pályázat kiírása során az elbírálásnál előnyt jelenthet: 

a) a közrendvédelmi állományban történő (egyenruhás) szolgálatellátás, 
b) az időben frissebb állományba kerülés, 
c) a tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoport, 
d) a Kőbányán igénybe vett bérlet, albérlet. 

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is javasalom a 30 OOO Ft/fő/hó bruttó támogatási összeg 
l éves időtartamra történő biztosítását, amelynek utolsó folyósítási hónapja 2016. május hó 
legyen. 



II. Hatásvizsgálat 

A támogatási rendszer fenntartásával is erősíthető a rendőrállomány stabilitása, a Kőbányához 
kötöttség. Eredményesebben valósítható meg Budapest X. kerület közrendjének, 
közbiztonságának fenntartása, javítása. 

ill. A végrehajtás feltételei 

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a lakbér-hozzájárulás 
nyújtása érdekében szükséges egy megalapozott pályázat kiírása a Képviselő-testület részéről 
és a pályázat elbírálása a kapitányságvezető véleménye alapján. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. április j". 

J__.Ll 
Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előte1jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. ( ... ... )határozata 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2015. évben 

lakbér-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat kiírásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2015. június hónaptól 
lakbér-hozzájárulás nyújtásáról az l. melléklet szerint. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jogi Osztály 
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J. melléklet a .. .12015. ( .. .) KÖKT határozathoz 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Pályázati kiírás 

A BRFK X kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2015. évben lakbér
hozzájárulás nyújtására 

A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt években 
jelentős mértékben támogatta a BRFK X kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományát. 
Ennek egyik formája a rendőri állomány lakásgondjának enyhítése érdekében a lakbér
hozzájárulás nyújtása volt. 
A BRFK X kerületi Rendőrkapitányság hosszú idő óta jelentős mértékű létszámhiánnyal küzd. 
Ezen létszámhiány jellemzően a járőri, az utcán szalgálatot teljesítő egyenruhás állomány 
területén a legnagyobb. A rendőri állomány egy része lakásgondokkal küzd, ezért alakult ki a 
támogatás egyik formájaként a rendőri hivatásos állomány részére a lakbér-hozzájárulás 
nyújtása. 

A Képviselő-testület a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II 20.) önkormányzati rendeletben 8 687 eFt-ot biztosított
járulékkal együtt- a rendőrállomány lakhatásának támogatására. 

A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ... /2015. (, ... ) 
határozatával döntött a pályázat kiírásáról. 

A Képviselő-testület pályázatot ír ki a BRFK X kerületi Rendőrkapitányság hivatásos 
állománya részére 2015. évben lakbér-hozzájárulás nyújtására 

A pályázatok odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. 

A pályázaton indulhat: A BRFK X kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozó 
hivatásos állomány tagja. 

A pályázat benyújtásának helye: BRFK X kerületi Rendőrkapitányság Hivatala 

A pályázat benyújtásának módja: Írásban, zárt borítékban, személyesen 

A beérkezésének határideje: 2015. április 24. napján 10.00 óra 

A pályázat kötelező tartalmi elemei: 
a) a pályázó neve, rendfokozat a, beosztása, 
b) a pályázó születési helye, ideje, lakcíme, anyja neve, 
c) a pályázó családi körülményei (családi állapota, gyermekek), 
d) a pályázó X kerületi Rendőrkapitányság állományába kerülésének időpontj a, 
e) a pályázó bankszámlaszáma, adóazonosító jele, TAJ száma, 
j) a bérlet, albérlet címe, a bérleti, albérleti díj összege, a rezsi költség összege, 
g) a pályázat indokolása, 
h) a pályázó aláírása. 



A pályázathoz csatolni kell: 
a) igazolást a X kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozásról, 
b) az érvényes lakásbérleti, albérleti szerződést eredetiben vagy a közjegyző által 

hitelesített másolatát, 
c) a Rendőrkapitányság vezetőjének írásos javaslatát. 

Az elbírálásnál előnyt élvez: 
a) a közterületi közrendvédelmi állományban történő (egyenruhás) szolgálatellátás, 
b) a tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoport, 
c) az időben ji-is sebb "állományba kerülés", 
d) a Kőbányán igénybe vett bérlet, albérlet. 

Pályázaton elnyerhető támogatás összege: bruttó 30 OOO Ft, azaz harmincezer forintihónap/fő 

A pályázaton elnyert támogatás az önkormányzat és a pályázó között megkötött szerződés 
alapján havonta, folyamatosan 2016. május 15. napjáig kerül folyósításra, addig, amíg az 
érintett a BRFK X kerületi Rendőrkapitányság állományában teljesít szolgálatot. 

A pályázaton elnyert támogatás folyósításának megszüntetését a rendőrkapitányság vezetője 
írásban bármikor kezdeményezheti, a kiíró köteles elbíráZni és jogosult a támogatást 
megszüntetni. 
A kötelezően előírt tartalmi követelmények hiánya a pályázó pályázatból - hiánypótlás nélkül 
- történő kizárását vonja maga után. 
A nyertes pályázókat a polgármester a jegyző útján írásban értesíti. A nyertes pályázók a 
megítélt támogatást havonta, minden hónap 15. napjáig banki átutalás útján kapják meg, a 
támogatást terhelő költségek levonását követően. 
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók között az elbírálásnál szabadon döntsön, 
a pályázat elbírálása során indokolás nélkül hirdessen eredményt. 

Kovács Róbert 
polgármester 
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